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SERVIÇO 13
MUDANÇA DE DADOS

I - QUANDO SOLICITAR
 - Quando for solicitada alteração em algum dado no cadastro do veículo referente ao pro-
prietário: nome, RG, CPF e domicílio/residência (dentro do mesmo município).

II - OBJETIVO
 - Atualizar no RENAVAM e no sistema local o cadastro de registro do veículo referente aos 
dados do seu proprietário e expedir novo CRV/CRLV.

III - REQUISITOS
 - Inexistência de débitos vencidos de multas (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT 
e IPVA.

 - Inexistência de bloqueio resultante de comunicação de venda, bloqueio administrativo, 
bloqueio judicial.

 - Inexistência de registro de roubo/furto.

IV - DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DO VEÍCULO
 - CRV ou Boletim de Ocorrência.

 - Comprovante de endereço em nome do proprietário (somente para mudança de endere-
ço).

V - DOCUMENTO DO PROPRIETÁRIO
Pessoa Física

 - RG/CPF ou CNH.

 - Comprovante de residência, se for o caso.

Pessoa Jurídica
 - CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

 - RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.

 -

 -

 - Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social e Ata da Assembleia Geral e Ata de posse da 
última Diretoria eleita.

VI - ORIENTAÇÕES
 - Em caso de atualização de endereço, dentro do mesmo município, que não implicar na 
emissão de CRV, para este serviço não será cobrada a taxa de alteração de dados que 
será resolvido no balcão de atendimento da área de veículo.

 - Em caso de atualização de endereço, dentro do mesmo município, que implicar na emis- 
são de CRV, para este serviço será cobrada a taxa de alteração de dados. O usuário será 
orientado para comparecer com o veículo ao setor de Vistoria para regularização de novo 
CRV.
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 - Em caso de mudança de nome, RG ou CPF, para este serviço será cobrada a taxa de 
alteração de dados. O usuário será orientado para comparecer com o veículo ao setor de 
Vistoria para regularização de novo CRV.


